
  

 

 

 
Schoolfotograaf 
Volgende week is het weer zover. Op donderdag 3 juni en vrijdag 4 
juni komt de schoolfotograaf weer langs. Hiernaast kunt u zien 
welke achtergrond er dit jaar gebruikt wordt.  
 
Op donderdag gaan de groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 5b, 7a, 7b op de 
foto. 
 
Op donderdagmiddag gaan alle broers/zussen die op school zitten 
met elkaar op de foto. 
 
Op vrijdag gaan de groepen 1a, 1b, 2a, 2b, 5a, 6a, 6b, 8a, 8b op de 
foto. 
 
 
Tevredenheidpeilingen 
Elke twee jaar doet onze school, net als alle andere scholen binnen ons bestuur, mee aan een 
tevredenheidpeiling onder leerlingen en ouders. Hieronder ziet u de uitkomsten van de 
tevredenheidpeiling in het schooljaar 2020-2021. Bij deze laatste peiling hebben zowel onze 
leerlingen, als de ouders de vragenlijsten ingevuld. We gaan uit van de volgende waardering:  
tot 2.50 = onvoldoende, van 2.50 tot 3.00 = zwak, van 3.00 tot 3.25 = voldoende, van 3.25 tot 3.50 = 
ruim voldoende, van 3.50 tot 3.75 = goed, van 3.75 tot 4 = uitstekend.  
Wij borgen onze goede punten en nemen eventuele ontwikkelpunten op in onze jaarplannen. 
 
Tevredenheidspeiling ouders  
Het Driespan scoort op de vragenlijst van de ouders een 3,42. Daarmee scoort de school ruim 
voldoende. Ouders geven onze school het cijfer 8. Ten opzichte van de vorige afname ( 3,25/ 
voldoende/7,8) is dit een hogere score en we zijn hier heel blij mee! 
Een ontwikkelpunt volgens de ouders is dat zij graag beter op de hoogte gehouden willen worden 
van de ontwikkelingen van hun kind.  
Erg tevreden zijn ouders over het algemeen met de kwaliteit van de school en het pedagogisch 
handelen van de leerkrachten. 
 
Tevredenheidspeiling leerlingen  
Het Driespan scoort op de vragenlijst van de leerlingen een 3,54. Daarmee scoort de school goed. De 
leerlingen geven onze school het cijfer 8,5. Ten opzichte van de vorige afname (3,48/ruim 
voldoende/8,3) is dit een hogere score. Hier zijn wij erg trots!  
Een verbeterpunt volgens de leerlingen is dat leerlingen graag meer op de hoogte gehouden willen 
worden van allerlei schoolzaken en ontwikkelingen op school. 
Erg tevreden zijn de leerlingen over het pedagogisch handelen en lesgeven van de leraar en de 
ondersteuning in de klas. 
 
De uitkomsten zijn besproken met het team en de medezeggenschapsraad. 
 
Nogmaals bedankt voor het invullen van de vragenlijsten! 
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Schoolfruit 
In de periode van november t/m mei is er wekelijks op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle 
kinderen groente of fruit tijdens de pauze. Komende week is de laatste week van het 
schoolfruitprogramma. 
U kunt het aanbod zelf bekijken op:   
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-
Aarle-B.V..htm  

woensdag banaan 

donderdag  ananas 

vrijdag  watermeloen 

 
Nieuws uit de groepen 

1  
Wij zijn druk bezig met het thema water. De letter W van water stond 
afgelopen week centraal en we hebben geleerd dat water na gebruik 
ook weer schoon wordt gemaakt.  We zijn nog op zoek naar glazen 
flessen met een grote opening om onze speelhoeken mee uit te 
breiden. Alle boekentassen zijn weer terug op school, bedankt 
daarvoor!  
Er zijn weer nieuwe kinderen wezen wennen afgelopen week, wij 
wensen hen een fijne tijd toe bij ons op ”Het Driespan”. Volgende week vrijdag komt de schoolfotograaf en 
gaan de groepen 1 op de foto.  
 

2  

Wat een breed thema: water! We leren over dieren die onder water leven, 
maar leren daarnaast ook over hoe ons water gezuiverd wordt. We maken  
muziek met flessen die op verschillende hoogtes gevuld zijn met water en  
bouwen bruggen over het water. Erg interessant! 
Volgende week en de week erna vinden er controles plaats door de jeugd- 
arts. Alle kinderen uit de groepen 2 komen in aanmerking voor dit onder- 
zoek. De eerste uitnodigingen zijn verstuurd, maar nog niet alle kinderen  
zijn uitgenodigd. Zij versturen dit in delen, waardoor het kan zijn dat u nog niks ontvangen heeft.  
De leerkrachten hebben een overzicht gekregen waarop staat wanneer de kinderen aan de beurt zijn. U hoeft 
dit daarom niet apart te melden.  
Volgende week komt ook de schoolfotograaf langs: leuk om weer met elkaar op de foto te gaan! 
  

3  
Hoera!!!! We mogen weer lekker gaan gymmen in de gymzaal. Wilt u vanaf maandag weer elke week 
gymspullen meegeven aan uw kind. Op vrijdag blijven we tot het eind van dit schooljaar spelen in de 
natuurspeeltuin. 
Volgende week starten we alweer met kern 11 van Veilig Leren Lezen. Hierna hebben  
we nog maar 1 kern te gaan en dan hebben we ze allemaal doorlopen. Jeetje de eerste  
week leerden we het woordje ik en nu lezen we al hele lange samengestelde woorden,  
zoals kikkerdril en surfplank.  
 
Tijdens de rekenles oefenen we verhaaltjessommen en natuurlijk oefenen we nog steeds  
om supersnel erbij- en eraf-sommen te maken.   
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4  
Vanaf maandag mogen we weer binnen gymmen. Kunt u zorgen dat de leerlingen hun gymspullen weer 
meenemen? 
 
Donderdag zijn we aan de beurt! Dan mogen we op de foto, zowel alleen als met elkaar. 
                                                                                                                                           JUST SAY CHEESE! 
 
Rekenen: heel de week staat in het teken van verhaaltjessommen, maanden op volgorde zetten,  
digitale tijden aflezen en rekenen met geld. 
Taal: we oefenen met zelfstandige naamwoorden en dat eigennamen met hoofdletters geschreven worden. 
Spelling: we leren jager- en bakker-woorden. 
 

5  

Vanaf maandag mogen we eindelijk weer gymmen in de gymzaal! 
Groep 5A verzamelt op maandagochtend, als de eerste bel gaat, op het plein. Om 8.45 uur wordt van ons 
verwacht dat we omgekleed zijn zodat we kunnen starten met de gymles. Dus wees op tijd! 
Groep 5B heeft aan het einde van de ochtend gym. Om 12.15 uur is de gymles afgelopen. 
 
Wat fijn dat steeds meer kinderen nu in het bezit zijn van tafeldiploma B! Zeker nu  
het nog maar een paar weken duurt voordat de zomervakantie begint. Als je het nog 
niet gehaald hebt, geef je op! 
Met spelling hebben we o.a. woorden geleerd waarbij de s in een z verandert. 
Wat betreft taal zijn we aan het herhalen. We oefenen nogmaals wat een bijwoord is,  
hoe je werkwoorden maakt in de tegenwoordige tijd en hoe je de werkwoorden  
hebben of zijn gebruikt in de tegenwoordige tijd.  
Met rekenen hebben we kennis gemaakt met breuken! We weten nu wat ¼ deel is.  
 
Groep 5B is met kranten aan de slag gegaan om een stevig gebouw te maken. Niet al- 
leen een techniekopdracht, maar zeker ook een samenwerkingsopdracht. Zie de foto  
voor het resultaat! 
 
FOTO ….. 
Denken jullie aan de schoolfotograaf?! Volgende week worden er weer prachtige foto's van  

ons gemaakt! Zorg dat je haar goed zit!        
 

6 
Volgende week is het zo ver! De schoolfotograaf komt weer langs op school! 
Haren weer in de krul, nette kleding weer uit de kast. Donderdagmiddag gaan de 
broertjes en zusjes die op school zitten, op de foto. Vrijdag staat de groepsfoto en de 
individuele foto’s op de planning. 
 
De zomervakantie komt snel dichterbij dus ook de tijd om een tafeldiploma te halen 
wordt steeds korter. Er staan nog enkele afspraken, maar daarna ligt de 
verantwoordelijkheid bij de kinderen. 
 
We gaan ook weer gymmen in de gymzaal, zorg ervoor dat jullie outfit weer compleet is. 
 
 



7  
Volgende week donderdag zijn we aan de beurt! Dan mogen we op de foto, zowel alleen 

als met elkaar. Wij zijn benieuwd of iedereen op z'n paasbest naar school komt      .  
Let op! Sommige kinderen moeten hun tafeldiploma nog halen... Het plannen van een 
tafeldiploma wordt gedaan door de kinderen. Dit betekent dat de juffen geen datum meer 
plannen, dit moeten de kinderen zelf komen doen.  
 

Daarnaast vierden juf Daisy en juf Bianca een klein beetje hun verjaardagen op dinsdag! Wat hadden de 
kinderen de klas mooi versierd! Het laatste uur van de middag hebben we met elkaar wat spelletjes gespeeld. 
Het was een geslaagde dag!  
 

8  
We hebben er even wat langer op moeten wachten, maar alle kinderen hebben afgelopen week de 
rapportage van de IEP-toets gekregen. Als het goed is, heeft u van uw kind een envelop ontvangen. 
Wij kunnen zeggen dat we enorm TROTS zijn op de behaalde resultaten; er is heel goed gescoord.  
De kinderen zijn TOPPERS! 
 
Uiteraard waren de adviezen al in maart gegeven en gebruiken we de IEP-toets als bevestiging. Wij zijn erg blij 
te zien dat veel kinderen een score hebben gekregen die past bij het advies of zelfs hoger uitvalt. Op dit 
moment zijn wij dan ook hard bezig om alle scores te vergelijken met de gegeven adviezen. Als een score 
hoger uitvalt dan het advies, dan is dat een reden om het advies te heroverwegen. Bijvoorbeeld als uw kind 
een advies kreeg voor vmbo kb en op de toets vmbo kb/gl-tl heeft gescoord, of uw kind kreeg een havo-
advies en scoort op de toets vwo. 
Wij vergelijken de resultaten van de toets en de adviezen en nemen daarna contact op met de  
ouders van de leerlingen bij wie dit het geval is.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


